
VICTOR Y.

Brev fra Den midlertidige kirkeledlse, datert 8. mai 1943 til:
Herr ministerpresident puisling.

Det skjer ting i disse dager i vårt folk som tvinger oss til å vende øSs
til herr ministerpresidenten. Vi siktdr til den måte hvorpå loven av 22.
febr. 1943 om almindelig nasjonsl arbeidsinnsnts blir gjennomfört. Etter
lovens titel og dens uttrykk nittte mon cg-å ut fro ut arbeidsinnsetsen
skulde ta sikte på å styrke det nosJonale axbeidsliv i Norge "ved öket
produksjon å sikre vårt næringsliv og folkets forsyninger i de vonskelige
tider som nå forestår".-

Men nå ds utskrivninsen er i gang sgnes det klart at menge av våre menn
utskrives til en tjeneste som i virkeligheten er en tysk militaw innsats,
under tysk kommando, i tyske uniformer, til dels under tysk militær juris-
dikjon og med tysk eksersis. Dl.a. er det offentlig uttalt at en del blir
satt inn i organisasjon Todt.

Vi er fullt klar over at vi som okkupert folk iflg. Haagkonvensjonen er
forpliktet til visse Ytelser i form av varer og arbeid m.m. overfor okku-
pasjonsmakten. Derfor ble det heller ikke gjort innsigelser ved innmel-
dingen eller ved innkallelsen til den nasjonale arbeidsinnssts, idet man

,gikk ut fra at utskrivningen vilde bli foretatt i overensstemmelse med
.aagkonvensjonen, Elom tydelig uttalet at de nevnte ytelser "ikke skal være
av den natur at de innebærer forpliktelser for befolkningen til å ta del
i krigsoperasjonene mot fedrelandet".

Den form for tjeneste som mange av våxe mann nå blir sutt inn i, stri-
der avgjort mot denne bestemmelse og går også utonfor det som loven av
22, febr. tek sikte 1)4. Dette virktr ikke bare sårende for nasjonul fö-
lelse, det brinser vare menn inn i de sværeste samvittiseetskonflikter.
kli den stund ac:thersker krigstilstand mellom Tysklund  os  Norge er det
klert nt de innkblte kan bli tvunet til å delt i militære operasjonor
eller i handlinger som bur militære rdtl, til bste for den makt . med hvii-
ken Norge befinner seg i krig.

Overfor denne sumvittighetsnöd kun kirken ikke tie. Den vilde da svik-
te både sin Herre og de menigheter og enkeltmennesker den skal tjene og
verge. Som kristne må vi 80 på vårt land som en Herrens gove, som er be-
trodd vårt folk av Gud. For en hver norsk borger - som for undre lands
borgere - or det derfor en ubrytelig sumvittignetsplikt å trofast og
handle rett mot det lind og det folk som Gud hur satt hum Denne
plikt er hellig fordi den khr sin rot i Guds ordning og er bekreftet i

p-Cuds ord.
Gud Lr kelt kirken til  t  være nvittighetenes vokter over alt hvor

dot 6ves tvang mot sjelene. Ut fra dette vart kall ber vi ministerpresi-
denten om å avstA fra å utskrive norske bårgere til en tjeneste som stri-
der mot deres samvittighet og rettsf3lelse.

Gjenpart av denne skrivelse sendes landets prester til personlig
orientering.

Den midlertidige kirkeledelse.
undertegnet: 0. Hallesby. Ludvig Hope.
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LÆREENE:
Statepolitiet har no på ny begynt å vise interesso for lærerne. Mange

er i det siste innkult til Statspolitiet, som fortereder ny straff for
motvillige elementer, denne gang gjennom mobiliserins for den "nasjonalo
arbeidsinnsat8", stiKk i strid med de tidligere erklæringer om at stats-
ansatte ikke skulde ut i arbeidsmobiliseringen.

Klle politiske "ledere" og andre "framstående" medlemmer av VS, samt de
kvinnelige medlemmer av hirden er fritatt fra den "nasjonale arbeids-
innsats".
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AhBEID3ZOBILI3EllIDGEN:  

Den "nasjoncle" arbeldsmobilisering har no også, •nadk de offentlitt:e tje-
nesteme nn (er oe ier e og funksjonuerer ) . "Ilinister " Lipnest h .r underskre-
vet en for ordning om at de offent1ige tjencetemenn i4ke lenger otal være
Unntatt fra regictrcrinå•selikten. Mten  3 ventec  tpå..offe_ntItggVirelsen av
inne ciforordnin, er dd't allereic fon titt htskrivning zert elte hiiyere
fu ti[sj,onærer i Næringsdepartemcnte t. 31antit lymmunale tjeneStdrrynn c det
srli foretatt utsbrivning vec  Oslo Sporveicr .

Det norske folk ble for espeile t att re 1:is treringen gjaldt en nasjondl
arb,..1.-å.sinnsets. titviklingen har vist at det arår ble-hdyea. Det er no
det ,rdne 'at tyskerne  sökez,  ford tu en fullsteniing: mobilidering av all
arbe-idskr :Aft i landet til direkete innsats i den ty,ake .hrigfUring, orklog i
Militære f3rrnasjener og i tyske uniforter. Ingcn: kan lenger fritillig
seg registrcre aller utskrite til arbeid ornobiIieringen, -uansett hvilke
truslci sam raH ttc kornme . .
DU 0 G PLIC TIL 7. NkTE DELIA I nU k.PIGSIN1'LSATS op.- 1eILt,21T.

Av til norskc interessdr ndr hittil bare enkelte
grener i r sUtstjertesten vært og det:til:tross,for de minge
arrestacjoner 611,3r polltlske avskjclige,lser av statstjenest,emenn. 113 Vil
no åpenbart veu tysi hjelp selkc å tv:Ingsutskrivc [Jode nbrdmenn fra dt of-

etoter, cg truer dt:rted deu nurske front ind6n-nele den offentlib,,
forvalining. Lv Jj-,'onalc 2:run= r det durfor niidvr.mdik ?_t blo4 n allu

1 stut&-J.VenesLn flummc cite .;i0m alL. kommun-le
11cfl_dt cr tlokert. Unntutt cr Lrc. 3.1F<“):  syk.:-

nuncinc.
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G-jfir dett; kjent i vliest krets:r.
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Dompro;:t Fjellbu, som er forvist fra TrUnd:::_ag bg forövrig oLe:å fre Oslo
eg Aker dius fylke , skulde -2.. påskedag prekt, i avit sten kapsll, Guds-

eten var ti11yst. F.jellbu har tiali gere hatt Iiknende mDter i Hvit-
cte ImiUertid fendt stetspolitiet det. n5dvendis Å ripe inn å hinare
ham i holde gut stjene sten. an ble under ..bctOktning til "faren"
var sverstått. 0:7 enda påster kirkedephrt.nlentet at vingen her i lendet

et n tale Uudd ord. -

Vi. nle jer oppe:er otsh:ten- på- -at ingen 'nstenig nor drr,ann- met ha •.det
ri:ktcste ?j,bre med.neziprestene -Det er .for stemmen e here t forre-
de7:',2n pe. Oslo bLspe. tol, Lars Freyland, ku ha ft-500 menne r i V;r:
frdIzers piesi:edag. Selvhapt dumper de alltr -Tleste Cisse en
tE?vete p. t.sk.ede;: inn i denne kirke uten and hsrem com korretter, men
v--re deger plif.ter en Janerstbke hrilke redter mbte i kirken.
.Pacolen er: En absolutt intict nazipr :tenu.
2azi,pre sten Ole y i 1:kested pie ler he Dire ske r t kirken.
Dhn betenkt,Ac cmissær, , nu sog-nepr ent Pokise i Doervik pleier a ha
mennes;:,n- i ken.


